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Protagonismo

Depois de responder
interinamente por duas pastas,
Jairo Mariano assume o comando
da Infraestrutura, secretaria
estratégica do governo estadual.
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De olho no próximo governador
Prefeitos da região Centro-Norte revelam
principais demandas que precisam ser atendidas
pelo próximo governador do Tocantins.
Pavimentação, ajuste fiscal e proximidade
com os municípios são prioridades.
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ESPECIAL

Itacajá: orgulho e realizações
O município chega aos 68 anos de emancipação política com história marcada pela
força de seu povo, que guarda lembranças do passado e projeta o futuro.

DEDICAÇÃO E AMOR

Atitudes que salvam
Voluntários do Hospital de Amor reforçam corrente de solidariedade
para apoiar pessoas em tratamento contra o câncer.
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SAÚDE DO HOMEM

Não tenha vergonha do que te salva
Pérola Venâncio

O QUE É A
PRÓSTATA?

Novembro Azul, como
muitos conhecem, é a campanha mundial de conscientização sobre a saúde do homem
com enfoque no combate ao
câncer de próstata. Mas, apesar
de ser conhecida por muitos,
um dos principais desafios dessa campanha é o enfrentamento de tabus sociais masculinos,
que resumiram o cuidado com
a saúde a uma fragilidade.
O câncer de próstata é
o tipo mais comum entre os
homens e pode ser a causa da
morte de 28,6% da população
masculina que desenvolve tumores malignos. No Brasil, um
homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do
Câncer (Inca).
Importância do
diagnóstico precoce
O diagnóstico precoce
é essencial para que a cura
do câncer de próstata seja
eficaz. Mesmo na ausência
de sintomas, homens a partir
dos 45 anos com fatores de
risco, ou 50 anos sem estes
fatores, devem ir ao urologista para conversar sobre
o exame de toque retal, que
permite ao médico avaliar
alterações da glândula.
O médico urologista Adelmo Aires Negre, presidente da
Sociedade Brasileira de Urologia, seccional Tocantins, falou
sobre o assunto e alertou sobre
os mitos da saúde masculina.
“Os homens ainda têm
um certo receio e preconceito
de ir a um médico urologista,
geralmente por não querer expor problemas íntimos, como
disfunção sexual, e devido ao
exame de toque. Esses mitos
precisam ser desconstruídos
através de informações sobre
os tratamentos”, destacou.
O especialista ainda tranquiliza sobre o exame retal “É

Adeldo Negre destacou que diagnóstico precoce e informação são fundamentais para êxito no tratamento

algo muito simples, dura em média de 5 a 7 segundos, é indolor,
não tem nenhuma conotação sexual e salva vidas”, explicou.
O exame de toque ajuda o
médico a identificar se o paciente apresenta maior chance de ter
o câncer de próstata para que,
assim, sejam feitos outros exames de diagnóstico definitivo.
Adelmo Negre ainda
deixou um recado para os homens: seja de qualquer idade,
da primeira infância, da adolescência e da vida adulta, todos devem ir ao médico, pois
assim eles recebem informações desde orientações sobre
doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada, problemas no desenvolvimento da puberdade até o
planejamento familiar, cirurgia de vasectomia, disfunção
erétil, entre outras.
Os jovens, como citado acima, não devem deixar
de acompanhar sua saúde. O

biólogo e estudante de jornalismo, Lucas Menezes, de 28
anos, relatou seu processo de
desconstrução dos tabus da
saúde masculina. “Foi a partir
da necessidade mesmo, se eu
não perguntasse sempre iria
ter dúvidas. Como não confio
muito no que leio na internet,
precisei perder a vergonha e
tirar minhas dúvidas com os
médicos mesmo”, relembrou.
Já o homem mais velho
precisa se atentar ao cuidado
com os distúrbios androgênicos do envelhecimento masculino, que são as doenças
relacionadas com a baixa da
testosterona e principalmente
o câncer de próstata.
O jornalista Wherbert
Araújo, 42 anos, pretende realizar o exame preventivo em
breve, disse que sempre teve o
hábito de ir ao médico e nunca
viu motivo para sentir vergonha. “Não vejo isso como fraqueza e sim como responsabi-

lidade”, afirmou Wherbert.
Os exames de prevenção são essenciais, pois com o
diagnóstico precoce, a chance
de cura do câncer de próstata
é maior que 90%. Já aqueles
pacientes que não realizam o
exame de precaução e são diagnosticados de forma tardia, tem
as chances de cura em média de
20%, uma queda drástica.

É uma glândula
do sistema reprodutor
masculino, que pesa
cerca de 20 gramas, e se
assemelha a uma castanha.
Está localizada abaixo da
bexiga e sua principal
função, juntamente com
as vesículas seminais, é
produzir o esperma.
Inicialmente o câncer
de próstata não apresenta
sintomas e quando alguns
sinais começam a aparecer,
cerca de 95% dos tumores
já estão em fase avançada,
o que dificulta a cura. Na
fase avançada, os sintomas
são: dor óssea, dores ao
urinar, vontade de urinar
com frequência e presença
de sangue na urina e/ou no
sêmen.
Adelmo Negre lembru,
ainda, que alguns fatores de
risco podem estar ligados ao
histórico familiar de câncer
de próstata e a obesidade.
Ainda segundo ele, estudos
apontam, também, que
homens negros sofrem
maior incidência deste tipo
de câncer.

Centro-Norte

Especial

Notícias

PEDRO AFONSO, novembro de 2021

68 ANOS DE EMANCIPAÇÃO

Itacajá: orgulho e desenvolvimento
FOTOS: ALEX RODRIGUES

Fred Alves
Se orgulhar do lugar onde
vive é uma característica comum
do povo de Itacajá. Nas memórias, as lembranças de quando o
lugar era apenas o pequeno vilarejo Porto do Vau, esquecido no
então norte goiano, a mudança
para o nome de Itacajá, até sua
emancipação política em 12 de
novembro de 1953, iniciando um
processo de desenvolvimento.
Aos 80 anos, a dona de
casa Maria de Moraes Rocha
veio de São Raimundo das
Mangabeiras (MA) para a localidade em 1963, aos 21 anos, ao
lado do esposo Gregório Alves
da Rocha e do filho de 1 ano e
6 meses. Primeiro se instalaram
no povoado Marajá e depois na
Fazenda Campestre da Onça.
Só 15 dias depois de chegar foi
pela primeira vez ao Porto do
Vau e não gostou do que viu.
“Fiquei arrependida de ter vindo pra cá. Não tinha nada”, contou sorrindo ao lembrar que, na
época, existiam poucos comércios, entre eles, o de Paulo Teixeira, de Betinho e o de Né. Na
vila também viviam as famílias
de Bahiano, Beleza, e dos irmãos Gregório e Pedro Maciel.
Dona Maria, que teve mais
dois filhos que lhes deram 10 netos, relatou que uma dificuldade
dos primeiros moradores era na

Dr. Luiz faleceu no último
mês de setembro e deixou um
enorme legado na área da saúde, principalmente pela forma
humana de atender os pacientes.
Aposentado da política
depois de 30 anos, José Luiz
foi secretário municipal, vice-prefeito e vereador seis vezes,
e cita a instalação da energia
elétrica como um dos principais
fatos da história itacajaense.
Dona Maria destacou a vida tranquila em Itacajá e as amizades

Instalação da energia elétrica foi
fato marcante, disse José Luiz

área da saúde, tanto que as crianças só chegavam ao mundo pelas mãos de parteiras, e doentes
mais graves eram levados para
Pedro Afonso. As condições de
vida dos moradores melhoraram
e, para ela, é justamente na saúde
um dos fatos mais importantes
da história de Itacajá: a chegada
do primeiro médico, Dr. Edson,
em 1986, para atender na cidade.
A moradora ainda destacou a tranquilidade do local e
a união entre as famílias que
se ajudavam e participavam de
eventos religiosos, como o Festejo do Sagrado Coração de Jesus, e de confraternizações.

72 anos, se mudou para Itacajá.
Tinha 13 anos e veio com o pai,
lavrador e pedreiro que construiu
muitas casas na cidade, a mãe e
quatro irmãos. O lugar só tinha
uma rua, que depois se tornou a
Avenida Presidente Dutra, hoje a
principal da cidade.
Ele recorda dos pioneiros,
entre eles, o comerciante Paulo
Falcão Teixeira, com quem trabalhou por 12 anos, e do médico
Luiz Vitorino Vieira, que desembarcou no município recém-formado e contribuiu consideravelmente para a melhoria da saúde.
“Ele fez milagre aqui em Itacajá,
porque veio da faculdade só com
o diploma, mas fazia até operação de vesícula, com a ajuda da
esposa e na companhia de um
cachorrinho que ficava deitado
debaixo da maca”, relatou.

Evolução
O município já era emancipado quando o maranhense de
Pastos Bons, José Luiz Paiva, de

Desenvolvimento
e oportunidades
De uma geração mais
nova, o jornalista Wilson Coelho dos Santos Filho, de 52
anos, que saiu da cidade aos 14
anos para cursar o ensino médio
em Araguaína, fala da cidade
pacata, onde, apesar das dificuldades financeiras, teve uma
infância feliz ao lado dos pais,
Wilson Coelho dos Santos e Iná
Rodrigues dos Santos (já falecida), e dos cinco irmãos
Casado com sua conterrânea Gisléria Coelho, ele sempre
visita a cidade para rever familiares e amigos e destaca o crescimetno da terra natal que dá
oportunidades a seus habitantes.
“Itacajá se desenvolveu e oferece
boas condições de vida. Jovens já
completam seus estudos na cidade e muitos retornam para investir e residir com suas famílias”,
disse orgulhoso o itacajaense.

UMA POUCO
DA HISTÓRIA
A história de Itacajá remonta ao
ano de 1938, quando o pastor
Francisco Colares e a esposa Beatriz Colares, ambos membros
da Igreja Batista, chegaram para
evangelizar os índios Kraôs. Depois fundaram uma escola e um
orfanato, para abrigar e acolher
os habitantes da região.
Itacajá virou município em 1953
e atualmente tem uma população estimada em 7.400 habitantes e é a 45ª maior cidade do
Tocantins.
A cidade é muito conhecida
pelo tradicional Rally das Águas
e por ser a terra dos Krahôs.
PREFEITOS
n João Borges de Almeida
(1º prefeito)
n João Noleto Rodrigues
n João de Souza Pinheiro
(2 mandatos)
n Antônio Pimentel
n Lucas Coelho de Sousa
n Masolene Rocha
(2 mandatos)
n Pedro Maciel de Oliveira
n Celso Araújo Lucena
n Antão Alves Costa
(3 mandatos)
n Manoel Pinheiro
(2 mandatos)
n Wesley Clayton Barros
(interino)
n Cleoman Correia Costa
n Maria Aparecida Lima Rocha
Costa (2 mandatos)

Obras e shows no aniversário
A celebração do 68º aniversário de emancipação política de Itacajá, no dia 12 de
novembro, foi marcada pelo
lançamento das obras de reforma e revitalização do prédio
da prefeitura e de calçamento
de parte da Avenida Castelo
Branco, além de shows, apresentações culturais e a final do
campeonato de futebol.
A programação foi organizada pela Prefeitura de Itacajá, sob comando da prefeita

Maria Aparecida Lima, que administra a cidade pela segunda
vez e, na ocasião, apresentou
balanço das ações executadas
nos dez primeiros meses de sua
administração. Destaque para
a aquisição de ambulância e
trator, realização de operação
tapa-buracos em ruas e avenidas, melhorias na saúde, manutenção de estradas vicinais,
construção de 11 bueiros que
substituíram pontes de madeiras velhas, e o pagamento de

servidores municipais e fornecedores em dia.
“Que nós, moradores de
Itacajá, possamos sentir cada
vez mais orgulho da nossa cidade e do nosso povo. Que
continuemos fazendo de Itacajá
o melhor lugar pra se viver. É
por cada morador que seguimos
trabalhando e se esforçando pra
fazer uma gestão inovadora e de
resultados”, disse a prefeita na
oportunidade. (Com colaboração de Mavi Costa e Silva)

Prefeita Aparecida Lima comemora aniversário ao lado de moradores
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SANTA MARIA DO TOCANTINS

Casais realizam sonho do matrimônio
ALLAN CRISTIAN

A noite de 26 de novembro
de 2021 foi especial para 32 casais de Santa Maria do Tocantins, que concretizaram o sonho
de casar. O momento mágico
ocorreu na quadra poliesportiva
do Centro Educacional Zeferino
Pereira da Silva.
O casamento comunitário
no civil, o primeiro da história
da cidade, foi organizado pela
Prefeitura de Santa Maria do
Tocantins, por meio da Secretaria Municipal de Assistência
Social, e idealizado pelo deputado estadual Amélio Cayres.
O casal José Wilson Pereira de Sousa, de 52 anos, e Carmelita Pereira Pinheiro, de 46,
estavam radiantes pela oportunidade de se unirem em matrimônio. Eles estão juntos há 29
anos, já são pais de quatro filhos
e avós de dois netos, e aguardaram o momento ansiosamente.
Carmelita disse ter rea-

lizado um sonho. “Moramos
aqui em Santa Maria e para nós
foi muito gratificante esse casamento comunitário. Realizei
o meu sonho de casar. Sempre
sonhei com esse momento”,
disse a noiva.
O mais interessante dessa
história é que Robson, irmão de
Carmelita, e sua filha Wellyta,
também se uniram a suas respectivas noiva e noivo, com direito a festa tripla.
Outro casal que participou da cerimônia foi Alisandra
da Silva Mattana, de 31 anos, e
Moisés Costa Cirqueira, de 37
anos. Eles namoravam há oito
anos e esperavam pelo casamento desde 2018.
“Tínhamos um sonho em
nos casar e com essa oportunidade maravilhosa conseguimos concretizar nossa linda
história. Só temos a agradecer
a todos que fizeram com que

Evento organizado pela prefeitura uniu 32 casais de várias famílias da cidade

esse sonho pudesse se realizar,
principalmente ao prefeito Barrachini, a primeira-dama Carmelice e o deputado Amélio
Cayres”, disse Moisés.

MEMÓRIA

História da imprensa
pedroafonsina será contada
Estudos de mídia que buscam compreender o desenvolvimento da imprensa tocantina,
revelam que Pedro Afonso ocupa um capítulo importante neste
campo da história. Na década
de 40, a cidade contava com
uma tipografia e, pelo menos,
três jornais – A Palavra, A Voz
de Pedro Afonso e O Colegial
– e uma série de periódicos manuscritos que mostra a tradição
jornalística do município que se
tornou polo de imprensa do norte de Goiás.
Uma história ainda pouco
conhecida que o Centro-Norte Notícias pretende resgatar,
contando o feito dos homens da
imprensa do passado por meio
do Projeto Imprensa, Memória
e História, que busca valorizar

a memória da produção jornalística de Pedro Afonso, contribuindo para enriquecer a historiografia da imprensa tocantina,
ainda em construção.
A cada edição, o CNN vai
publicar o perfil biográfico de
um dos jornalistas que atuaram
na imprensa de Pedro Afonso e
região, com a contextualização
de narrativas jornalísticas da
época e ilustrações de documentos iconográficos disponíveis. A
principal fonte de consulta é o
Instituto Cultural Messias Tavares (ICMT), que guarda um
rico acervo bibliográfico e documental, incluindo jornais antigos de Pedro Afonso.
Qualquer pessoa que se
interesse pela história de Pedro
Afonso pode contribuir com a

realização deste projeto. Basta
indicar documentos ou sugerir
quem os tenha para que possam
ser catalogados.
O projeto é coordenado
pelo pesquisador da História da
Imprensa Ruy Bucar em parceria com o jornalista pedroafonsino e editor-chefe do CNN, Fred
Alves, e conta com o apoio do
Instituto Cultural Messias Tavares (ICMT). “Fiquei impressionado com o acervo de jornais
antigos que encontrei em Pedro
Afonso, o que indica que a cidade já ocupou um espaço importante no contexto da produção
de imprensa no norte de Goiás.
Quanto mais conhecemos sobre
o nosso passado, mais clareza
temos na construção do futuro”,
disse Ruy Bucar.

Itamar Barrachini, prefeito de Santa Maria do Tocantins,
ficou satisfeito com a realização do casamento comunitário.
“Foi uma cerimônia linda, fico

muito feliz por ter ajudado a
realizar o sonho de tantos casais assim. Desejo a eles um
casamento feliz e harmônico”
afirmou o gestor. (P.V)
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BOM JESUS DO TOCANTINS

Prefeitura prioriza infraestrutura
Desde 2017, a Prefeitura de Bom Jesus do Tocantins
vem intensificando investimentos que atendem diversas regiões do município. Com obras
nas áreas da educação, saúde
e infraestrutura na cidade e na
zona rural, a gestão ampliou as
ações de pavimentação asfáltica no município.
Neste ano de 2021, várias
ruas antigas da cidade receberam pavimentação. Com recursos próprios do município
e oriundos de emendas parlamentares destinadas pela deputada federal Professora Dorinha e o senador Irajá Abreu,
a administração iniciou, em novembro, as obras de pavimentação das Ruas São Raimundo,
São Lázaro, São José e 7 de
Setembro, e na Avenida Bom
Jesus, localizadas no Centro e
no Setor Aeroporto.
As obras contam com
investimento de R$ 754,7 mil
feitas pela gestão municipal,
sendo executadas através da

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.
Destacando a importância
da pavimentação na qualidade
de vida da comunidade, o prefeito de Bom Jesus do Tocantins, Paulo Hernandes Moura

TUPIRAMA

Saúde, esporte e
agricultura em foco
Durante o mês mundial da
campanha de conscientização a
respeito de doenças do homem,
a Secretaria de Saúde de Tupirama realizou a Noite Azul,
com atendimentos noturnos
voltados ao público masculino. As atividades ocorreram na
Unidade de Saúde Doriel Marcelino dos Reis. .
Foram oferecidos atendimentos médico, odontológico,
nutricional, fisioterapêutico,
farmacêutico, psicológico e social. A adesão teve grande adesão de homens.
Ainda em novembro, foi
realizada a Carreata Passos
que Salvam e voluntários e au-

toridades de Tupirama foram a
Palmas conhecer as instalações
e o fluxo dos serviços oferecidos pelo Hospital de Amor do
Tocantins, que atenderá gratuitamente pessoas com câncer.
Estiveram presentes nesta
visita o prefeito Ormando Brito
Alves, secretário de saúde José
Martins, presidente da Câmara
de Tupirama, Maurício Coelho,
os vereadores Jegão, Camila e
Celhão, profissionais de saúde
e voluntários tupiramenses.
Ginásio revitalizado
No dia 12 de novembro,
a população recebeu a reforma
do Ginásio Miguel Ramos Ave-

Obras realizadas
n Pavimentação Ruas
Pernambuco, Paraná, Goiás e
São Pedro
Valor: R$ 300 mil, com
contrapartida de R$ 87 mil.

cidade esteja 100% asfaltada”,
afirmou Paulo Hernandes.

n Pavimentação de trechos
Ruas Goiás e São Pedro
Valor: R$ 387 mil
n Pavimentação das Avenida
Bom Jesus, Marcos Alves
Neves e três ruas do Setor de
Casas Populares
Valor: R$ 937 mil

Lima, ressaltou que as obras
irão beneficiar dezenas de famílias. “Um dos nossos principais focos da gestão é trazer
obras para a nossa cidade, principalmente pavimentação, pois
é uma demanda da comunidade
e um desejo antigo que nossa

Um novo lar
Com um projeto inovador, a Prefeitura de Bom Jesus
do Tocantins, por meio da Secretaria de Assistência Social,
apoia famílias em situação
de vulnerabilidade social na
melhoria de suas residências.
Com a doação de materiais de
construção e disponibilização
de servidores para trabalhar
nas reformas, a primeira etapa
do programa atende atualmente, nove famílias com a reforma e revitalização da estrutura
de suas casas. “Esse é um projeto novo que queremos levar
a outras famílias, pois sabemos da importância de uma
residência digna e que seja
realmente um lar para cada família”, mencionou o prefeito
Paulo Hernandes, ao dizer que
as solicitações para reforma
podem ser feitas na Secretaria
de Assistência Social.

lino, que teve apresentações
culturais e partida de futebol
entre as equipes de Tupirama e
Bom Jesus do Tocantins, e um
“rachão” com atletas a partir de
50 anos de idade.
O prefeito Ormando Brito Alves lembrou que, mesmo
diante das dificuldades, encontradas no início da gestão,
conseguiu regularizar a situação do município junto aos
órgãos de controle e obteve
recursos para realizar obras
importantes como a reforma
do ginásio da cidade.

População recebeu Ginásio Miguel Ramos Avelino revitalizado

Nove casas estão sendo reformadas na primeira etapa da ação

Transparência
A Prefeitura de Tupirama
realizou, no dia 10 de novembro, a 29º Audiência Pública
de Prestação de Contas. Foram
apresentados os relatórios contábeis e financeiros, bem como
as ações desenvolvidas durante
o primeiro semestre de 2021.
Na reunião, a comunidade teve
oportunidade de tirar dúvidas

sobre as iniciativas desenvolvidas pela gestão municipal nos
seis primeiros meses deste ano.
Agricultura familiar
Os pequenos produtores
rurais da região de Tupirama
foram contemplados por um
fomento que distribuirá sementes de arroz, feijão e milho direcionados à agricultu-

5

n Aquisição de uma van
para a Saúde, um carro e 5
motocicletas para agentes de
saúde da zona rural

Valor: R$ 480 mil
a Recursos destinados pela
deputada federal Professora
Dorinha
n Pavimentação de trecho
das Rua das Laranjeiras,
Otaviano Rodrigues de
Oliveira, Pedro Cafurna e
Valdemar Gonçalves Lima
Valor: R$ 487 mil
a Recurso destinado pelo
senador Irajá Abreu

n Reforma e ampliação dos
postos de saúde
Valor: R$ 327 mil
n Reforma da Escola
Municipal Rural Santa Luzia
Valor: R$ 97 mil
Recursos próprios

ra familiar. O benefício veio
através de um termo de cooperação assinado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária
e Aquicultura do Tocantins e
a Prefeitura de Tupirama.
A previsão é distribuir
uma tonelada e meia de sementes de arroz, 350 quilos de sementes de feijão e 350 quilos
de sementes de milho.
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ELEIÇÕES 2022

Futuro da região Centro-Norte
começa a ser pensado agora
Henrique Lopes
A corrida para as eleições gerais de 2022 já começou. De norte a sul do estado,
líderes políticos de diferentes partidos já articulam para
compor alianças visando formar uma chapa competitiva.
Para além de nomes dos pré-candidatos a governador, que
se movimentam nos bastidores em busca de apoio, uma
característica fundamental a
ser avaliada pelos prefeitos,
especificamente os da região
centro-norte do Tocantins, é
o perfil daquele que vai administrar o Tocantins a partir
de 2023. Para saber o que os
gestores municipais anseiam
do próximo governador, o
Centro-Norte Notícias conversou com alguns deles que
pautaram as principais necessidades a serem defendidas
junto ao futuro governador do
Estado.

PEDRO AFONSO
De acordo Joaquim Pinheiro (PDT), prefeito de Pedro Afonso, que tem cerca de
16 mil habitantes e é um dos
maiores municípios da região,
muitas são as demandas a serem atendidas pelo próximo

mencionou, ao dizer, que o interessante é que se criem mecanismos de participação social
para os orçamentos estaduais,
com o intuito de elencar, realmente as demandas prioritárias
da região, com vistas a operacionalizar benefícios, de fato
,necessários. “Importante ainda
mencionar que educação, saúde e principalmente infraestrutura, devem ser o fundamento
principal dessas discussões e
prioridades”, completou.
governador, mas a mais urgente é a efetivação do pavimento
asfáltico da TO-010, entre os
municípios de Pedro Afonso e
Lajeado, passando por Tocantínia. “Uma vez que o referido
percurso totaliza entre as cidades de Pedro Afonso e Tocantínia, 45 km, e de Tocantínia
à Lajeado 8 km, que ligarão
a região a Palmas, que fica a
62,5 km de Lajeado, resultando em um avanço exímio no
desenvolvimento do agronegócio para os municípios de
Pedro Afonso, Bom Jesus do
Tocantins, Tupirama, Santa
Maria do Tocantins, Itacajá,
Recursolândia,
Centenário,
Rio Sono, Tocantínia e Lajeado, sendo este benefício mola
propulsora para o alavancar
econômico do Estado do Tocantins”, frisou o gestor.
Para ele, é necessário que
os municípios tenham, de fato,
a atenção do governo. “Porque
é a partir desse olhar sensível
e responsável que se constrói
políticas públicas que sejam
permanentes e que façam a diferença na vida de nossa população. Mas, é fato que infraestrutura e geração de empregos,
são um gargalo importante e
que devem ser analisados com
a máxima responsabilidade.”,

RIO SONO
Ainda sem acesso pavimentado, a infraestrutura
também é um dos gargalos enfrentados pelos moradores da
cidade de Rio Sono, que tem
como chefe do Executivo Itair
Martins (DEM). Ao defender a
distribuição proporcional dos
recursos para todas as regiões
do estado, o prefeito da cidade
de pouco mais de 6 mil habitantes, relatou que há uma discrepância no aporte financeiro
dado pelo governo estadual
aos municípios.
“Vejo que a aplicação de
recursos na região é um pouco desproporcional às demais
regiões. Minha sugestão é que
o governo se descentralize dos
grandes centros, trazendo órgãos
com centrais regionais e com capacidade de resolver as demandas da população”, argumentou.
Itair Martins reforçou que
uma das maiores prioridades é
a melhorias em infraestrutura,
como a conclusão da TO-010,
da BR-010 e da BR 235, além
de obras como a da ponte sobre
o Rio Perdido que dá acesso
ao município. “Um recado que
deixo ao próximo governador
é que ele apoie as demandas
institucionais dos municípios,
mais do que apoia o setor privado, pois é quem de fato dá

pois é quem de fato dá condições de emprego e arrecada
recursos para o estado crescer
com equilíbrio”, destacou.

ITACAJÁ
Uma das poucas mulheres à frente de uma prefeitura
da região centro-norte, Maria
Aparecida Lima (PSC) vive
uma realidade semelhante a
de Rio Sono, com problemas
de infraestrutura que isolam
a cidade de pouco mais de 7
mil habitantes. Conforme a
gestora, a principal bandeira a
ser defendida pela comunidade é a destinação de recursos
para a pavimentação asfáltica
da TO-239, entre Itacajá e Itapiratins. “Confesso que estou
esperançosa e muito otimista
com a realização desse sonho
para a nossa comunidade que,
para se deslocar do nosso município, ainda vai por estrada
de chão. Além do asfalto da
TO-239, que recentemente foi
anunciado pelo governador,
também esperamos a reforma do ginásio de esportes e a
transferência de forma assídua
dos repasses constitucionais.
Assim como o Governo Federal faz esse repasse em dias,
precisamos que o Estado também cumpra com a responsabilidade dele”, enfatizou.

BOM JESUS
DO TOCANTINS
Em Bom Jesus do Tocantins, o prefeito Paulo Hernandes
(PSD) destacou que o próximo
governador tenha um olhar atento
às carências que atingem a população da região. “Temos problemas de estradas, como de Santa
Maria a Centenário e Recursolândia, Itacajá, Rio Sono e, a mais
importante delas, a TO-010, entre
Pedro Afonso e Tocantínia. Isso
enfraquece a atração de investidores e impede um crescimento
da região, o que impacta diretamente na geração de emprego e
renda e no desenvolvimento dos
municípios”, avaliou.
Paulo Hernandes reforçou
a importância de investimentos
na infraestrutura como mola
propulsora do agronegócio,
principal setor produtivo da região, conhecida internacionalmente pela produção de grãos.
“Muitas vezes precisamos do
apoio e da parceria do Estado
para execução de obras simples como pontes, bueiros entre
outras, que não vão gerar uma
repercussão inicial grande, mas
impactam diretamente na vida
do produtor e apresentam resultados importantes nas outras
áreas, pois, assim, conseguimos
produzir mais, gerar mais empregos e ajudar a impulsionar a
economia”, ressaltou.
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mas ainda avalia detalhadamente as propostas dos partidos.

Na bronca

Representatividade
Laydiane da Silva Mota será a primeira mulher a presidir a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Pedro Afonso,
entidade fundada há 15 anos. Além de fortalecer a advocacia, a presidente eleita quer dá condições para as mulheres advogadas participarem de capacitações e se sentirem ainda mais confiantes para atuar.

Diretoria

Infraestrutura I

Também comporão a direção da OAB, nos próximos
três anos, os advogados Joralindo Silva da Cruz (vice-presidente), Fredson Alves de Souza
(secretário-geral), Elizângela
Sallet Savedra (secretária-geral adjunta) e Viviane Nunes de
Almeida (tesoureira).

O governador interino
Wanderlei Barbosa (sem partido) determinou, recentemente, o início dos estudos
para pavimentar trechos da
TO-010, inicialmente entre
Tocantínia e Lajeado. Depois
de Pedro Afonso a Tocantínia
e, posteriormente, do trevo da
TO-010 até o município de
Rio Sono.

Cargo estratégico
No comando da Secretaria
da Infraestrutura, uma das pastas
mais importantes do governo estadual, Jairo Mariano pode contribuir muito para solucionar um
problema antigo de nossa região:
a falta de estradas pavimentadas
que dão acesso a municípios
como Itacajá, Rio Sono, Recursolândia e Centenário.

Wanderlei também garantiu a destinação de aproximadamente R$ 40 milhões para
asfaltar a TO-239, que liga Itacajá a Itapiratins. Segundo ele,
até agosto de 2022, a rodovia
deverá ser asfaltada, além de
vias urbanas de Itacajá.

Na Ageto

Filiação

Quem também assumiu
um cargo importante foi o ex-prefeito de Itapiratins, Márcio Pinheiro, agora presidente
da Agência Tocantinense de
Transporte e Obras (Ageto).

O pedroafonsino Gylwander Peres, pré-candidato a deputado federal, definirá até o final
do ano em qual partido vai se
filiar. O cientista político já recebeu convites do PDT e o PSL,

Infraestrutura II

Duas situações revoltaram moradores de Pedro Afonso em novembro: a falta de coleta de lixo em vários bairros
e os alagamentos de ruas nos
Setores Maria Galvão e Joaquim de Matos Lima, onde
veículos atolaram e pessoas tiveram dificuldades para entrar
e sair de casa. O recolhimento
de lixo foi retomado, mas até
o fechamento desta edição, as
ruas dos bairros citados continuavam precárias.

Modernização
A prefeita Fátima Coelho
(DEM) está comemorando a implementação do sistema de geotecnologia em Guaraí, concluído
neste mês de novembro. A gestora destacou que o município entrou no seleto grupo de cidades
inteligentes do país, inclusive se
destacando em sua região, com
plataforma que integra e moderniza a gestão pública.

Atuantes
A forças de segurança
seguem firmes no combate
à criminalidade. Em novembro, o 3º BPM tirou de circulação dois ladrões de joias em
Bom Jesus e um homem que
carregava duas armas e mais
de 100 munições, e fez vários
disparos no posto de saúde
de Santa Maria, ferindo gravemente uma enfermeira. Já
a Polícia Civil prendeu três
pessoas por tráfico de drogas e apreendeu quantidade
razoável de maconha e crack.

Regularização
Quem quiser votar nas
eleições de 2022 e estiver com
pendências no título de eleitor
tem até 4 de maio do próximo
ano para regularizar a situação.

>>> Fala meus consideradu! Dezembrão xegou, 2021
já tá acabano, e nois como
tamu? Doidin pur uma boca
livri, uma jelada e um xurras no 0800!
>>> E mnovembru paçou e
tevi muito marmanju qui num
feis us exami da prósta só pur
maxismo. Purotro ladu muito
homi si cuida. Só num exagera, pois tevi um qui numa semana feis o izami im treis postin diferente. Aí é dimas né!?
>>> Apelidaru um prediu pubricu di ‘Caza du Terror’. O
foncionario xega lá tremendu
mais qui vara verdi lá. Pensi
numa preção pisicológica!
Uns nu fim du ispedienti tão
mais ispantadu qui caxorru
ofendidu pur cuandú (comu
xamamu porco ispin pur essa
banda). Queim mais assusta
e o ‘Fantasmão du Banheru’.
A criatura açustadora fica pur
trais das porta iscondidu isperandu algueim pra aterrorisar.
Deusmilivri du lugar decis!!!
>>> Eu até tentu mais vira
e mechi tõ falandu di genti
veaca aqui. Oia eça istoria. O
mala mudou pro PA arrotandu
bacaba, alugou uma cazona,
foi em treis loja, comprou fiadu um fugão, geladera, ropa,

calssadu, as conpra du meis e
4 caxa di kriptonita tricandu.
Imajina quandu deu o meis
di pagar o alugueu di milão e
as compra. O malandru deitô
mais num amanhesseu. Botô
us trein numa caminhão e até
oji ningueim sabi du rumu.
>>> Um caba zangadu mandô uma mensagem pru meu
xefi querendu sabe queim é
eu. Ainda ameassou qui vai
mi bater di facão. Pra que essa
valintia toda? Será si purque
contei qui tinha omi cazadu
respetadu di madrugada si pegandu cum pirigueti dentru di
carru em ponta di rua?

MISTÉRIUS
>>> Pur onde anda o ‘Moxo’
qui ve tudu mais num sabi di
nada?
>>> Qual mala fica com o c..
toda que vez qui a pulissa fais
operassão contra droga, prendi traficanti e apreendi a farinha? Pensi num medu!
>>> Queim o sujeitu que ganhô o apelidu di ‘Uber’ purque vevi levando e trazendo
fuxicu pru patrão?
Pur essi meis xega, em desenbru tô di vorta.
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Poupar desde a infância
Escolas e instituições de
Pedro Afonso participaram da
“8ª Semana Nacional de Educação Financeira” e receberam
uma série de palestras realizadas pela equipe do Sicredi.
Cerca de duzentas pessoas foram atendidas.
As palestras aconteceram
de 8 a 12 de novembro na Escola Municipal Jandevan, Escola
Municipal Sousa Aguiar, na
Cooperativa de Educadores de
Pedro Afonso (Coed), na Igreja
Batista Filadélfia e na Araguaia
Materiais de Construção.
Estudante da Escola Sousa Aguiar, João Pedro, de 10
anos, acompanhou atentamente as explicações e disse que
agora vai guardar todo dinheiro
que receber dos pais.
As palestras foram ministradas pelos colaboradores do
Sicredi Fernando Morais Santos, Claudiana Paulino, Nilva
Karoline, Wandersson Souza,

a iniciativa é muito importante para a comunidade, devido
à importância deste tema em
nosso cotidiano. “Vale ressaltar
que desde 2020 a educação financeira foi incluída na grade
curricular de muitas escolas”,
completou o gestor local da
cooperativa de crédito.

Alunos e professores da Escola Sousa Aguiar receberam a equipe do Sicredi para palestras

Wilber José dos Santos, Karina
Alves, Elizabete Araújo Luiz
Eduardo Alves de Freitas.
Para a gestora da Escola
Municipal Sousa Aguiar, Luzia
Ali Bucar, o principal tema da
palestra foi a poupança. Cada
criança foi orientada sobre como

poupar dinheiro e fazer um planejamento de gastos. Todas as
crianças receberam um gibi educativo e um cofrinho para estimular a prática da economia.
“Nós já percebemos que
os alunos continuam interessados sobre o assunto, falam dia-

riamente sobre a poupança dos
seus cofrinhos. Acredito muito
que essas atividades devem
passar a fazer parte do currículo escolar”, disse a gestora.
Ao avaliar a ação, o gerente do Sicredi em Pedro Afonso,
Luiz Eduardo, destacou que

Corrida Solidária
Estão abertas as inscrições para a “Corrida Solidária”, organizada pelo Sicredi e
o Lions Clube de Pedro Afonso, com apoio do Centro-Norte Notícias/Portal CNN.
Para se inscrever é preciso levar uma cesta básica de
alimentos. Todos os donativos
serão distribuídos para famílias
em vulnerabilidade social.
As inscrições podem ser
feitas com Fernando Morais,
na agência do Sicredi, e com
Zenaide Alencar, pelo telefone
(63) 99215-7585.
FOTO: ALEX RODRIGUES

VOLUNTARIADO

Um hospital movido pelo amor
“Acima de tudo o amor”,
uma das frases mais conhecidas do fundador do Hospital
de Amor, Henrique Prata, faz
um paralelo certeiro com um
dos ensinamentos deixados por
Madre Teresa de Calcutá, que
diz que “o importante não é o
que se dá, mas o amor com que
se dá”. No mês em que brasileiros de todos os estados se unem
em uma caminhada pelo amor,
voluntários da região centro-norte se dedicam em prol das
milhares de pessoas que buscam, todos os dias, o tratamento contra o câncer.
Entre as ações realizadas
em Pedro Afonso recentemente, estão a Carreata Passos
que Salvam, o bazar e um leilão beneficente e, ainda, iniciativas contínuas como doação

de cabelo, lacres de garrafas,
entre outras.
O trabalho é realizado por
120 voluntários ativos que, literalmente, vestem a camisa durante os 365 dias do ano servindo ao Hospital de Amor. “É um
trabalho gratificante, diversificado, mas muito emocionante,
que envolve e que precisa que
as pessoas tenham compromisso e, graças a Deus, temos pessoas muito comprometidas”,
frisou Odina Maranhão Sá de
Andrade, coordenadora dos voluntários pedroafonsinos.
Odina Maranhão destacou
que o objetivo do grupo é ajudar a salvar vidas, angariando
recursos financeiros e dando
condições para tratamento de
pessoas portadoras de câncer.
Voluntária, a empresá-

ria Fernanda Noleto Aguiar
acredita que contribuir com o
Hospital de Amor é algo contagiante. “Quando você começa
a ajudar, cada vez mais você
se envolve e quer motivar outras pessoas, sobretudo quando
estamos falando de uma instituição que sobrevive com 85%
de doações, pois apenas 15%
vem do SUS [Sistema Único
de Saúde]”, revelou.
Para Fernanda, que já
acompanhou dois familiares
acometidos com câncer, um
deles atendido pelo Hospital
de Amor de Barretos (SP), o
amor existente no cuidado com
as pessoas e imensurável. “No
Hospital de Barretos vemos
como o paciente é tratado com
amor, tanto é que foi mudado
o nome de Hospital do Câncer

Voluntários do Hospital de Amor realizaram carreata em Pedro Afonso

para Hospital de Amor. Nós,
tocantinenses, temos o privilégio de ter um Hospital de Amor
no nosso estado. Isso é um presente de Deus”, completou a
voluntária ao falar da unidade
construída em Palmas.
Enfermeira apaixonada
por cuidar de pessoas, a voluntária de Tupirama, Cristiana
Cléia Quitaiski, lembrou que o
cuidado deve vir acompanhado de amor nos mínimos de-

talhes. “A gente se doar pelo
próximo é um ato muito bonito e gratificante. Ao ver que as
pessoas estão sendo atendidas,
tendo mais oportunidades de
se tratar com um atendimento
humanizado e cheio de amor,
nos enche de orgulho e faz
com que possamos, cada vez
mais, nos unir em prol das
ações que visam fortalecer o
Hospital de Amor”, enfatizou.
(Henrique Lopes)

